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A korábbi előterjesztésben szereplő döntési javaslatot konkrét megvalósítási javaslatra
kívánjuk módosítani, tekintettel arra, hogy most ugyan ideiglenesen megoldódik a
Palota út mentén és a Hunyadi János úton lakók problémája, hiszen a felújítások miatt
a Várkapitányság kérésére kikerültek a 3,5 méternél magasabb járművek behajtását
tiltó táblák, és így nem hajthatnak fel a buszok, de ez csak ideig-óráig oldja meg a
helyzetet.
A Fidesz-KDNP frakció többször elmondta korábban is, hogy a turistabuszoknak
semmi helye sincs sem a Palota úton, sem a Hunyadi János úton, sem a Mészáros
utcában, nem hiszünk olyan „megoldásban", ami a kerület egyik pontjáról a kerület
másik pontjára helyezi át a problémát, ezért tiltakoztunk a „Mészáros utcai
buszparkoló" ellen is. A végleges megoldást az jelentené, ha nem engedjük behajtani
a turistabuszokat a város belső utcáiba, csak a kerület peremén tehetnék le az utasokat.
A Dózsa György téren liftekkel, a Várkertbazárnál mozgólépcsővel és a Batthyány
térről is hamarosan mozgólépcsővel, akadálymenetesen juthatnak el a turisták a Budai
Várba. Ezeken az útszakaszokon továbbra is közlekedhetnének a turistabuszok és
lerakhatják, illetve felvehetik majd az utasaikat, de nem parkolhatnak. Az ötödik
kerületben 2015-től sikerült elérni a turistabuszok teljes kitiltását, van tehát egy
működő modell a szomszéd kerületben, javaslatunk Budavárban is pontot tehet az
ügy végére.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület
az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű
többséggel szavaz.

Kérem a Képviselő-testületet az módosított előterjesztés megtárgyalására és a döntési
javaslat elfogadására.

Döntési javaslat:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a turistabuszok közlekedésének korlátozásáról a kerül belső részein
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
kezdeményezi a Budapest Közút Zrt-nél a turista buszok behajtását tiltó forgalmi
táblák kihelyezését a kerület teljes területére a Váralja utca, Krisztina körút, Attila út,
Hegyalja út, és a rakpart I. kerülethez tartozó szakaszait kivéve.
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